ASPECTES CLAU DE
L'EMPRESA ARTESANA
LA QUALITAT DEL PRODUCTE,
EIX DE LA PROPOSTA
Com a negoci d'artesania, no podem renunciar a la qualitat i singularitat del
nostre producte. La qualiltat, a més, sempre ha d'anar acompanyada d'altres
factors que van més enllà de la peça artística: l'embalatge, l'etiquetatge, el
segell d'estil de l'artesà i els serveis complementaris al producte.

L'OBRADOR, UN ESPAI
MULTIFUNCIONAL
S'ha de trencar amb la inèrcia industrial de tenir espais de producció diferenciats dels de venda. L'obrador ha de convertir-se en un espai també de projecció exterior de la nostra feina. Ha d'esdevenir un espai amb múltiples funcions: de confecció de les nostres creacions, de venda i exposició de productes, de formació... Ha de ser un espai viu i dinàmic.

LA COMERCIALITZACIÓ,
FACTOR DIFERENCIAL
Donar a conèixer d'una manera única i diferent el nostre projecte d'artesania
és important. No n'hi ha prou amb fer bons productes, també els hem de
saber vendre. Per això, cal utilitzar totes les eines possibles : venda personal,
publicity, presència a Internet (tant amb pàgina web com amb xarxes socials)
o, promoció de vendes. El més important és que tinguem una actitud proactiva i positiva envers la comercialització de les nostres creacions.

XARXES, XARXES I XARXES
És importantíssim crear una xarxa de relacions amb el nostre entorn. L'empresa artesana no pot viure aïllada, sinó que ha d'aprendre a relacionar-se amb el
seu entorn, tant sectorial com territorial. Per fer-ho, cal teixir una xarxa de relacions a llarg termini amb proveïdors, clients, altres artesans, administració pública, etc. És important formar part de les associacions d'artesans o comerciants del nostre municipi, ja que hi podem trobar moltes complicitats.

El projecte EFA219/16, Fomentar una estratègia compartida d’innovació i desenvolupament sostenible de la
artesania artística COOP’ART, ha estat cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu de
POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de l’espai fronterer Espanya-França-Andorra. Aquest ajut se
centra a fomentar el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través
d’estratègies conjuntes que afavoreixen el desenvolupament sostenible del territori.

